Dagbesteding

Laurens Stadzicht
Overschiese Kleiweg 555
3045 LJ Rotterdam
Telefoon 010 443 04 50
Email
dagbesteding.stadzicht@laurens.nl

Openingstijden
De dagbesteding is van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur geopend.
Kijk voor een indruk van de locatie op

www.laurens.nl/stadzicht

Stadzicht

Bij dagbesteding Laurens Stadzicht kunt u in kleine groepen meedoen aan activiteiten afgestemd op de
wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Zo nodig kan een ergo- of fysiotherapeut, logopedist en
diëtiste worden ingeschakeld. Deze wordt vergoed door uw zorgverzekering.

Locatie

Bij mooi weer wordt gebruikgemaakt van de prachtige, afgesloten tuin. Ook een wandeling in het
nabijgelegen park is mogelijk. Verder is een biljart, kapsalon en winkeltje aanwezig voor de kleine
boodschappen. Het is mogelijk een warme maaltijd te gebruiken.

Voor wie
•
•
•
•

wijkbewoners met beginnende tot vergevorderde geheugenproblemen
wijkbewoners met eenzaamheidsproblematiek
wijkbewoners met lichamelijke beperkingen
wijkbewoners met lichte psychiatrische problematiek

Ook voor mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen meedoen aan het mantelzorgprogramma dat bestaat uit:
• Mantelzorgbijeenkomsten
• Alzheimercafé\Parkinsoncafé
• Advies of informatie van een psycholoog
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Dagbesteding

De Schans
Jan Kruijffstraat 230
3026 VP Rotterdam
Telefoon 010 425 85 65
Email
dagbesteding.schans@laurens.nl

Openingstijden
De dagbesteding is van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur geopend.
Kijk voor een indruk van de locatie op

www.laurens.nl/de-schans

De Schans

Bij dagbesteding Laurens De Schans kunt u meedoen aan activiteiten afgestemd op de wensen en
mogelijkheden van de deelnemers. De bezoekers hebben verschillende culturele achtergronden.
Zo nodig kan een ergo- of fysiotherapeut, logopedist en diëtiste worden ingeschakeld. Deze wordt
vergoed door uw zorgverzekering.

Locatie

De dagbesteding beschikt over een gezellige ruimte. Het is mogelijk een warme maaltijd te gebruiken.

Voor wie
•
•
•
•

wijkbewoners met beginnende geheugenproblemen
wijkbewoners met eenzaamheidsproblematiek
wijkbewoners met lichamelijke beperkingen
wijkbewoners met lichte psychiatrische problematiek
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Dagbesteding

Saroj Maasveld
Maashaven OZ 151
3072 HS Rotterdam
Telefoon 010 496 56 14
Email
dagbesteding.saroj@laurens.nl

Openingstijden
De dagbesteding is op maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 uur
tot 16.00 uur open.
Kijk voor een indruk van de locatie op

www.laurens.nl/maasveld

Saroj Maasveld

Dagbesteding Laurens Saroj Maasveld is gericht op mensen met een Hindoestaanse achtergrond.
De activiteiten zijn afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Wekelijks wordt
bijvoorbeeld Ramayan gelezen en worden Hindoestaanse liederen gezongen. Hindoestaanse en
Nederlandse feestdagen worden samen met de bewoners van Maasveld gevierd. De medewerkers zijn
bekend met de Hindoestaanse taal en gewoontes.

Locatie

De dagbesteding beschikt over een gezellige ruimte. Het is mogelijk een warme maaltijd te gebruiken.

Voor wie
•
•
•
•

wijkbewoners met beginnende geheugenproblemen
wijkbewoners met eenzaamheidsproblematiek
wijkbewoners met lichamelijke beperkingen
wijkbewoners met lichte psychiatrische problematiek
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Dagbesteding

Sandelinghof
Sandelingplein 16H
3075 AG Rotterdam
Telefoon 010 870 08 92

Openingstijden
De dagbesteding is van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur open.

Email
dagbesteding.sandelinghof@laurens.nl

Sandelinghof

Bij dagbesteding Laurens Sandelinghof kunt u in kleine groepen meedoen aan activiteiten afgestemd op
de wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Zo nodig kan een ergo- of fysiotherapeut, logopedist en
diëtiste worden ingeschakeld. Deze wordt vergoed door uw zorgverzekering. Ook een pedicure is aanwezig.

Locatie

Sandelinghof is gevestigd in een multifunctioneel gebouw waar ook een bibliotheek, kinderdagverblijf en
gezondheidscentrum zijn gevestigd. De dagbesteding beschikt over meerdere ruimtes. Bij mooi weer
wordt gebruikgemaakt van een prachtig, afgesloten terras. Ook een wandeling in het nabijgelegen park is
mogelijk. Het is mogelijk een warme maaltijd te gebruiken.

Voor wie
•
•
•
•

wijkbewoners met beginnend tot vergevorderde geheugenproblemen
wijkbewoners met eenzaamheidsproblematiek
wijkbewoners met lichamelijke beperkingen
wijkbewoners met lichte psychiatrische problematiek

Ook voor mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen meedoen aan het mantelzorgprogramma dat bestaat uit:
• Mantelzorgbijeenkomsten
• Alzheimercafé\Parkinsoncafé
• Advies of informatie van een psycholoog
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Dagbesteding

De Oudelandse Hof
Oudelandselaan 226
2652 EL Berkel en Rodenrijs
Telefoon 010 514 01 35

Openingstijden

Email 
dagbesteding.oudelandsehof@laurens.nl

Kijk voor een indruk van de locatie op

De dagbesteding is van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur open.

www.laurens.nl/de-oudelandsehof

De Oudelandse Hof

Bij dagbesteding Laurens De Oudelandse Hof kunt u in kleine groepen meedoen aan activiteiten
afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Zo nodig kan een ergo- of fysiotherapeut,
logopedist en diëtiste worden ingeschakeld. Deze wordt vergoed door uw zorgverzekering.

Locatie

Bij mooi weer wordt gebruikgemaakt van een prachtig, afgesloten terras. Verder is een biljart, kapsalon,
pedicure en winkeltje aanwezig voor de kleine boodschappen. Het is mogelijk een warme maaltijd te
gebruiken.

Voor wie
•
•
•
•

wijkbewoners met beginnend tot vergevorderde geheugenproblemen
wijkbewoners met eenzaamheidsproblematiek
wijkbewoners met lichamelijke beperkingen
wijkbewoners met lichte psychiatrische problematiek

Ook voor mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen meedoen aan het mantelzorgprogramma dat bestaat uit:
• Mantelzorgbijeenkomsten
• Alzheimercafé\Parkinsoncafé
• Advies of informatie van een psycholoog
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Dagbesteding

Den Hoogenban
Van der Sasstraat 61
3042 NM Rotterdam
Telefoon 06 53 15 07 76

Openingstijden

Email 
dagbesteding.hoogenban@laurens.nl

Kijk voor een indruk van de locatie op

De dagbesteding is op maandag, woensdag en
vrijdag van 9:00 uur tot 16:00 uur open.

www.laurens.nl/laurens-den-hoogenban

Den Hoogenban

Dagbesteding Laurens Den Hoogenban heeft een gezellige ruimte waar u kunt meedoen aan activiteiten
afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de deelnemers, Zo nodig kan een ergo- of fysiotherapeut,
logopedist en diëtiste worden ingeschakeld. Deze wordt vergoed door uw zorgverzekering.

Locatie

Bij mooi weer wordt gebruikgemaakt van de prachtige tuin. Verder is een kapsalon en winkeltje aanwezig
voor de kleine boodschappen. Het is mogelijk een warme maaltijd te gebruiken.

Voor wie
•
•
•
•

wijkbewoners met beginnende geheugenproblemen
wijkbewoners met eenzaamheidsproblematiek
wijkbewoners met lichamelijke beperkingen
wijkbewoners met lichte psychiatrische problematiek
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Dagbesteding

De Hofstee
Sinclair Lewisplaats 22A,
3068 ED Rotterdam
Telefoon 06 53 41 91 43 en 06 51 96 03 09

Openingstijden

Email 
dagbesteding.hofstee@laurens.nl

Kijk voor een indruk van de locatie op

De dagbesteding is van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur open.

www.laurens.nl/de-hofstee

De Hofstee

Bij dagbesteding Laurens De Hofstee kunt u in kleine groepen meedoen aan activiteiten afgestemd op
de wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Zo nodig kan een ergo- of fysiotherapeut, logopedist en
diëtiste worden ingeschakeld. Deze wordt vergoed door uw zorgverzekering.

Locatie

De dagbesteding beschikt over meerdere ruimtes. Bij mooi weer wordt gebruikgemaakt van de prachtige
tuin. Verder is een biljart en winkeltje aanwezig voor de kleine boodschappen en kunt u een afspraak
maken met de kapster. Het is mogelijk een warme maaltijd te gebruiken.

Voor wie
•
•
•
•

wijkbewoners met beginnend tot vergevorderde geheugenproblemen
wijkbewoners met eenzaamheidsproblematiek
wijkbewoners met lichamelijke beperkingen
wijkbewoners met lichte psychiatrische problematiek

Ook voor mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen meedoen aan het mantelzorgprogramma dat bestaat uit:
• Mantelzorgbijeenkomsten
• Alzheimercafé\Parkinsoncafé
• Advies of informatie van een psycholoog
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Dagbesteding

De Elf Ranken
Middeldijkerplein 28
2993 DL Barendrecht
Telefoon 0180 55 55 39

Openingstijden

Email 
dagbesteding.elfranken.pg@laurens.nl

Kijk voor een indruk van de locatie op

De dagbesteding is van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur open.

www.laurens.nl/de-elf-ranken

De Elf Ranken

Bij dagbesteding Laurens De Elf Ranken kunt u in kleine groepen meedoen aan activiteiten afgestemd op
de wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Zo nodig kan een ergo- of fysiotherapeut, logopedist en
diëtiste worden ingeschakeld. Deze wordt vergoed door uw zorgverzekering.

Locatie

De dagbesteding beschikt over meerdere ruimtes. Bij mooi weer wordt gebruikgemaakt van de prachtige,
afgesloten tuin waarin getuinierd kan worden. Verder is een biljart, kap- en schoonheidssalon aanwezig.
De locatie ligt dichtbij een gezellig winkelcentrum en de wekelijkse woensdagmarkt. Het is mogelijk een
warme maaltijd te gebruiken.

Voor wie
•
•
•
•

wijkbewoners met beginnend tot vergevorderde geheugenproblemen
wijkbewoners met eenzaamheidsproblematiek
wijkbewoners met lichamelijke beperkingen
wijkbewoners met lichte psychiatrische problematiek

Ook voor mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen meedoen aan het mantelzorgprogramma dat bestaat uit:
• Mantelzorgbijeenkomsten
• Alzheimercafé\Parkinsoncafé
• Advies of informatie van een psycholoog
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Dagbesteding

De Elf Ranken
Middeldijkerplein 28,
2993 DL Barendrecht
Telefoon 0180 55 55 96

Openingstijden

Email 
dagbesteding.elfranken.somatiek@laurens.nl

Kijk voor een indruk van de locatie op

De dagbesteding is op maandag, woensdag
en vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur open.

www.laurens.nl/de-elf-ranken

De Elf Ranken (mensen met lichamelijke beperkingen)

Bij dagbesteding Laurens De Elf Ranken kunt u in kleine groepen meedoen aan activiteiten afgestemd op
de wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Zo nodig kan een ergo- of fysiotherapeut, logopedist en
diëtiste worden ingeschakeld. Deze wordt vergoed door uw zorgverzekering.

Locatie

De dagbesteding beschikt over een gezellige ruimte. Bij mooi weer wordt gebruikgemaakt van een
prachtig balkon. De locatie ligt dichtbij een gezellig winkelcentrum en de wekelijkse woensdagmarkt.
Het is mogelijk een warme maaltijd te gebruiken.

Voor wie
•
•
•
•

wijkbewoners met beginnende geheugenproblemen
wijkbewoners met eenzaamheidsproblematiek
wijkbewoners met lichamelijke beperkingen
wijkbewoners met lichte psychiatrische problematiek
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Dagbesteding

Dijkveld
Huniadijk 251
3079 EG Rotterdam
Telefoon 010 503 45 44

Openingstijden

Email 
dagbesteding.dijkveld@laurens.nl

Kijk voor een indruk van de locatie op

De dagbesteding is van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur open.

www.laurens.nl/dijkveld

Dijkveld

Dagbesteding Laurens Dijkveld heeft een gezellige ruimte waar u kunt meedoen aan activiteiten
afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de deelnemers, Zo nodig kan een ergo- of fysiotherapeut,
logopedist en diëtiste worden ingeschakeld. Deze wordt vergoed door uw zorgverzekering.

Locatie

Bij mooi weer wordt gebruikgemaakt van de prachtige tuin. Ook een wandeling in het nabijgelegen park
is mogelijk. Er is een actieve schilder- en gymclub. Verder is een biljart en kapsalon aanwezig. Het is
mogelijk een warme maaltijd te gebruiken.

Voor wie
•
•
•
•

wijkbewoners met beginnende geheugenproblemen
wijkbewoners met eenzaamheidsproblematiek
wijkbewoners met lichamelijke beperkingen
wijkbewoners met lichte psychiatrische problematiek
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Dagbesteding

Dorpsveld
Eksterstraat 101
3083 XA Rotterdam
Telefoon 010 293 85 98

Openingstijden

Email 
dagbesteding.dorpsveld@laurens.nl

Kijk voor een indruk van de locatie op

De dagbesteding is van maandag tot en met
vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur open.

www.laurens.nl/dorpsveld

Dorpsveld

Bij Dagbesteding Laurens Dorpsveld kunt u meedoen aan activiteiten afgestemd op de wensen en
mogelijkheden van de deelnemers, Zo nodig kan een ergo- of fysiotherapeut, logopedist en diëtiste
worden ingeschakeld. Deze wordt vergoed door uw zorgverzekering.

Locatie

Bij mooi weer wordt gebruikgemaakt van de prachtige tuin. Verder is een kapster en winkeltje voor de
kleine boodschappen aanwezig. Het is mogelijk een warme maaltijd te gebruiken.

Voor wie
•
•
•
•

wijkbewoners met beginnende geheugenproblemen
wijkbewoners met eenzaamheidsproblematiek
wijkbewoners met lichamelijke beperkingen
wijkbewoners met lichte psychiatrische problematiek
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Dagbesteding

Carpe Diem
Sinclair Lewisplaats 22
3068 EC Rotterdam
Telefoon 06 10 89 81 69

Openingstijden
De dagbesteding is van maandag tot en met
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur open.

Email 
dagbesteding.carpediem@laurens.nl

Carpe diem

Dagbesteding Laurens Carpe Diem heeft een gezellige ruimte waar u kunt meedoen aan activiteiten
afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de deelnemers, Zo nodig kan een ergo- of fysiotherapeut,
logopedist en diëtiste worden ingeschakeld. Deze wordt vergoed door uw zorgverzekering.

Locatie

Bij mooi weer wordt gebruikgemaakt van de prachtige tuin. Het is mogelijk een warme maaltijd te
gebruiken. Samen met het restaurant organiseert de dagbesteding maandelijks gezellige bijeenkomsten.

Voor wie
•
•
•
•

wijkbewoners met beginnend tot vergevorderde geheugenproblemen
wijkbewoners met eenzaamheidsproblematiek
wijkbewoners met lichamelijke beperkingen
wijkbewoners met lichte psychiatrische problematiek

Ook voor mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen meedoen aan het mantelzorgprogramma dat bestaat uit:
• Mantelzorgbijeenkomsten
• Alzheimercafé\Parkinsoncafé
• Advies of informatie van een psycholoog
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Dagbesteding

Borgsate
Meidoornsingel 183
3053 BP Rotterdam
Telefoon 010 211 04 01

Openingstijden

Email 
dagbesteding.borgsate@laurens.nl

Kijk voor een indruk van de locatie op

De dagbesteding is van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur open.

www.laurens.nl/borgsate

Borgsate

Bij dagbesteding Laurens Borgsate kunt u in kleine groepen meedoen aan activiteiten afgestemd op de
wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Zo nodig kan een ergo- of fysiotherapeut, logopedist en
diëtiste worden ingeschakeld. Deze wordt vergoed door uw zorgverzekering.

Locatie

De dagbesteding beschikt over meerdere ruimtes. Bij mooi weer wordt gebruikgemaakt van de prachtige,
afgesloten tuin. Het is mogelijk een warme maaltijd te gebruiken.

Voor wie
•
•
•
•

wijkbewoners met beginnende geheugenproblemen
wijkbewoners met eenzaamheidsproblematiek
wijkbewoners met lichamelijke beperkingen
wijkbewoners met lichte psychiatrische problematiek
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Dagbesteding

Antonius Binnenweg
Nieuwe Binnenweg 33
3014 GC Rotterdam
Telefoon 010 241 28 27 of 010 241 29 06
Email 
dagbesteding.antoniusbinnenweg.somatiek@
laurens.nl

Openingstijden
De dagbesteding is van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur open.
Kijk voor een indruk van de locatie op

www.laurens.nl/laurens-antonius-binnenweg

Antonius Binnenweg

Bij dagbesteding Laurens Antonius Binnenweg kunt u meedoen aan activiteiten afgestemd op de wensen
en mogelijkheden van de deelnemers. Hier zijn de activiteiten voornamelijk gericht op het goed blijven
bewegen. Onder begeleiding van een fysiotherapeut kunt u deelnemen aan de dagelijkse medische
fitness, is er (trap)looptraining en kunt u gebruikmaken van het fietslabyrinth. Ook is er geheugentraining.
Zo nodig kan een ergo- of fysiotherapeut, logopedist en diëtiste worden ingeschakeld. Deze wordt
vergoed door uw zorgverzekering.

Locatie

De dagbesteding beschikt over een grote ruimte. U krijgt een broodmaaltijd aangeboden met twee keer
per week soep, pannenkoeken of iets anders extra’s.

Voor wie
•
•
•
•

wijkbewoners met beginnende geheugenproblemen
wijkbewoners met eenzaamheidsproblematiek
wijkbewoners met lichamelijke beperkingen
wijkbewoners met lichte psychiatrische problematiek
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Dagbesteding

Antonius Binnenweg
Nieuwe Binnenweg 33
3014 GC Rotterdam
Telefoon 010 241 2 824
Email 
dagbesteding.antoniusbinnenweg.jd@
laurens.nl

Openingstijden
De dagbesteding is van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur open.
Kijk voor een indruk van de locatie op

www.laurens.nl/laurens-antonius-binnenweg

Antonius Binnenweg JD

Bij dagbesteding Laurens Antonius Binnenweg JD kunt u meedoen aan activiteiten afgestemd op de
wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Er zijn dagelijks fitnessactiviteiten, geheugentraining en
gespreksgroepen onder specialistische begeleiding.

Locatie

De dagbesteding beschikt over meerdere ruimtes. Bij mooi weer wordt gebruikgemaakt van de prachtige
tuin. Het is mogelijk een warme maaltijd te gebruiken.

Voor wie

Antonius Binnenweg JD is specifaal gericht op wijkbewoners die op jonge leeftijd de diagnose dementie
hebben gekregen (40 tot 75 jaar).

Ook voor mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen meedoen aan het mantelzorgprogramma dat bestaat uit:
• Mantelzorgbijeenkomsten
• Alzheimercafé\Parkinsoncafé
• Advies of informatie van een psycholoog

Meer informatie

Voor meer informatie belt u met
• casemanager Cynthia van Dijk 06 11 71 23 69 of
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• coördinator Marianne van Tol 06 19 49 30 93
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